
De Waterdroppels

Juni 2012



De Waterdroppels

De Waterdroppels is het officiële
t i j d s c h r i f t  v a n  de  H a a r l e m s e
zwemvereniging ‘De Watertrappers’
(DWT) en verschijnt tien keer per jaar.

In dit nummer:

Een voorzet van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Synchroonzwemmen. . . . . . . . . . . . . . . . 4

KNZB nieuwsbrief-5 regiovorming.. . . . 8

Open Dutch Masters. . . . . . . . . . . . . . . 11

Zuyderzee Masters Circuit deel 7. . . . . 12

Goud op de Kring kampioenschappen. . 13

Afsluiting Seizoen Wedstrijdzwem. . . . 14

Laatste wedstrijd DWT d1 spannend

 ondanks kracht verschil.. . . . . . . . . . . . 16

Het einde van een tijdperk. . . . . . . . . . . 18

Pinkstertoernooi 2012 2.0. . . . . . . . . . . 19

Uitnodiging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Onderlinge wedstrijd synchroonzw. . . . 21

Sendenbeker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Informatie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Nummer 6 -juni 2012

Jaargang 72

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis

Familie Tijman

Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt

samengesteld door en voor 

DWT'ers. Dus ook uw

bijdrage is van harte

welkom. Kopij kunt u 

opsturen naar:

Glasblazersstaat 19

2011AP Haarlem

of mailen naar:

clubblad@dwt-haarlem.nl

Als uw bijdrage voor de

vijftiende van de maand

binnen is dan staat het al

in het eerst volgende blad.

De redactie behoudt zich

het recht voor ingezonden

artikelen aan te passen

en/of in te korten.

Reclame
Robbert Henrichs

Tel.  06-81480333

DWT websites:
www.dwt-haarlem.nl

www.dewatertrappers.nl

Cover foto:
Dames tijdens Pinsterren



  2

Een voorzet van
de voorzitter

Dit is alweer de laatste voorzet voor de
zomervakantie en die wil ik toch even
gebruiken voor een korte update over
het clubblad. De afgelopen maanden
hebben veel mensen zich ingezet om
e-mailadressen te verzamelen en er zijn ook heel veel aanmeldingen
binnen gekomen om het clubblad digitaal te ontvangen. Hierdoor
voldoen we nu al aan de doelstelling om 50 boekjes te blijven
stencilen en de rest via de email te versturen. Hartstikke bedankt voor
iedereen zijn hulp!

Op dit moment wordt er op de achtergrond gewerkt aan een nieuwe
website en hopelijk gaat het lukken om deze voor het eind van het
jaar draaiend te hebben. Op deze nieuwe website zal dan ook de
mogelijkheid komen om je in te schrijven voor het clubblad en
eventueel je email adres te veranderen. Tot die tijd kan dit door een
email te sturen naar nieuwsbrief@dwt-haarlem.nl.

Bijna elke vereniging heeft tegenwoordig een tekort aan vrijwilligers,
DWT heeft gelukkig een hele grote groep vrijwilligers, maar
daartussen zitten ook een aantal zogenaamde key-personen. Mensen
die eigenlijk alles doen en weten van een bepaalde tak. Iedereen kent
deze mensen wel! Natuurlijk is dit fantastisch, maar het brengt ook
een risico met zich mee dat deze mensen "teveel" op hun bord
krijgen, iedereen weet ze namelijk te vinden. Met het oog hierop vind
ik het heel leuk om te zien dat er verschillende projecten zijn
opgestart die juist werk uithanden nemen van deze mensen die al
zoveel doen voor DWT. 
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Een goed voorbeeld hierin is de oprichten van de
ledenwervingcommissie, een commissie opricht door en bestaande
uit ouders met ondersteuning van de werkgroepen. Een heel leuk
initiatief die ook bijdraagt dat mensen die al veel voor DWT doen,
zich hier niet volledig op hoeven te richten! Inmiddels zijn de eerste
posters, mapjes en flyers al gedrukt en deze zullen tijdens het
afzwemmen worden uitgereikt!

Ook was er dit jaar een nieuw initiatief bij de organisatie van het
Pinkstertoernooi, een toernooi wat altijd door de waterpolocommissie
wordt georganiseerd, is dit jaar georganiseerd door 2 waterpoloërs.
Al sinds oktober hebben zij zich op dit project gestort en zijn ze
aanwezig geweest bij alle waterpolo en clubhuisvergadering om alles
te organiseren en te regelen. En het resultaat mag er zijn! Iedereen die
ik heb gesproken was dol enthousiast, vele nieuwe plannen zijn
uitwerkt, resulterende in een bungee-run, springkussen voor de
"kleintjes" en zelfs een live scherm in het clubhuis van alle
wedstrijden! 

Vanuit het bestuur willen we ook een nieuw initiatief lanceren, het zo
genaamde buddy-schap. Hierin willen we leden tussen de 15 en 18
jaar vragen om als "buddy" te assisteren bij de trainingen van
bijvoorbeeld het leszwemmen en Junior Pro. Sommige van onze
jeugdige leden doen dit al en voor DWT is het erg belangrijk dat
leden van jeugd af aan al helpen binnen de vereniging. Het assisteren
onder begeleiding van een ervaren trainer is tevens ook een hele
leuke en leerzame ervaring!

Hierbij wil ik iedereen een fantastische vakantie toe wensen!
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Synchroonzwemmen
Door Nicole

De laatste techniekwedstrijd van het seizoen was op 20 mei in de
Planeet. Hannah, Marijn, Dara en Pip  wisten genoeg punten bij
elkaar te zwemmen voor een diploma, Anouk, Merel,  Eva, Dara en
Marijn haalden een  medaille en limieten waren er voor Anouk,
Merel, Natasja, Pip en Hannah. Voor Noa en Charissa was het extra
spannend omdat ze voor het eerst meededen op Age 1 met de 'groten
meiden'. De volledige uitslag staat weer op de website.

De Europese kampioenschappen synchroonzwemmen werden dit jaar
in Eindhoven gezwommen. Dit bood de kans om een keer 'live' naar
een aantal van de beste synchroonzwemsters ter wereld te kijken. 
Met een groep zwemsters, trainsters en ouders zijn we naar de finales
duet en combinatie geweest.  We hebben hele mooie nummers en
spectaculaire liften gezien en ook veel inspiratie opgedaan. Bv, om
iemand zo hoog uit het water te duwen dat ze een salto kan maken
heb je helemaal geen groep van 8 nodig, met 2 zwemsters lukt dat
met een beetje trainen ook! Het Nationale Duet van Nederland deed
ook mee in de finale, aangemoedigd door een bijna volledig oranje
zwembad. Helaas eindigden ze net niet hoog genoeg om mee te
mogen doen aan de olympische spelen.Tussen de finale duetten 's
middags en finale combinatie 's avonds moesten we een aantal uur
wachten. De de meeste dames hebben die tijd doorgebracht in het
recreatiebad samen met minstens de helft van de inwoners van
Eindhoven. 

De muziekwedstrijd van de kringkampioenschappen was op 3 juni in
Zaandam. Eerste hebben we in ons eigen clubhuis 'de haren gedaan'
om vervolgens met z'n allen naar Zaandam te rijden. De zwemsters
van DWT hebben heel goed gezwommen. Bijna iedereen ging met
een medaille naar huis en de jongste zwemsters wisten met het
groepsnummer zelfs de eerste plaats te bereiken en zijn dus
kringkampioen. De Speedo finales waren tegelijkertijd in het ander
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bad zodat tussendoor ook nog de DWT zwemmers/sters die daar
meededen aangemoedigd konden worden.
Aan het einde van de wedstrijd werden ook de bekers uitgedeeld voor
de Verenigingscompetitie. Hiervoor worden de resultaten van 4
techniekwedstrijden en 1 muziekwedstrijd die we afgelopen seizoen
hebben gezwommen opgeteld. Na de 4e plaats twee jaar geleden en
de 3e plaats vorig jaar zijn we dit jaar 2e geworden. Een resultaat om
trots op te zijn! 

24 juni is de laatste keer dit seizoen diplomazwemmen. Dit betekent
voor de jongere zwemsters nog een paar weken hard trainen terwijl
de anderen even wat meer tijd hebben om nieuw dingen uit te
proberen. Afgelopen dinsdag werden er geloof ik al pogingen gedaan
om een aantal spectaculaire liften die we hebben gezien bij de
Europese Kampioenschappen na te doen.

Als seizoensafsluiting is er op zaterdag 7 juli een demonstratie van
alle muzieknummers die we dit seizoen hebben gezwommen en op
dinsdag 17 juli de onderlinge wedstrijd (iedereen al hard aan het
oefenen?!).  Elders in dit clubblad staat hiervoor de officiële
aankondiging.
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Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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KNZB NIEUWSBRIEF-5
REGIOVORMING
Regio's komen eraan!
In de KNZB ALV van 21 april hebben de verenigingen van
Nederland zich uitgesproken: de aanpassingen van kring naar regio
zijn goedgekeurd. Vanaf 1-1-13 zullen de kringen Amsterdam-'t
Gooi, Noord Holland en Utrecht samenvoegen naar Regio 3. De
statuten zijn goedgekeurd en het huishoudelijk reglement wat de
basis voor alle regio's gaat vormen (die kunnen we zelf nog
aanvullen) staan nu vast.

Regio contact
Totdat er een regio secretariaat zal zijn, wordt de communicatie
namens het regiobestuur uitgevoerd door de voorzitter van de interim
regioraad: Jan Ursem (Voorzitter kring Noord Holland):
Post via: Lijsterbeslaan 30, 1657 AR  Abbekerk
Mails via: jpm.ursem@quicknet.nl

Regio ALV
Op zaterdag 17 november om 10 uur zal de eerste regio ALV
gehouden worden. Onderwerpen:
• Verkiezing regiobestuur;
• Concept begroting 2013;
• Toekomst  per  d iscipl ine (wedstr i jdzwemmen,

synchroonzwemmen, Schoonspringen, waterpolo) via
conceptstukken met hierin de competitie, opleidingen en regels

Bestuursleden gezocht!
De regio zoekt nog bestuursleden! Indien je interesse hebt om mee te
werken aan de zwemsport in onze regio: geef je dan op als
bestuurslid. Dit kan via Jan Ursem (zie hierboven) tot 1 week vóór de
regio ALV.

Ontwikkelingen uit de sport disciplines
Per discipline wordt hard gewerkt aan de toekomst van de
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zwemsport. Per discipline is er een regio overleg waar alle kringen in
vertegenwoordigd zijn. Vanuit deze besprekingen wordt de toekomst
van de sport ingevuld binnen onze regio. Een kort overzicht:

Waterpolo
Al jarenlang wordt er intensief tussen de kringen samengewerkt
binnen het district. De laatste puntjes worden op de I gezet waarmee
de vorm waarin opleidingen, competities, wedstrijdnvieaus,
wedstrijdroosters en leeftijdsbepalingen in de toekomst gaan lopen in
kaart gebracht zijn. Net als alle disciplines heeft waterpolo al een
stuk voorbereid welke in de ALV regio aan de verenigingen zal
worden voorgelegd.

Synchroonzwemmen
Binnen deze dischipline wordt bekeken waar samenwerking kan
plaatsvinden (er zijn niet zoveel synchroonzwem verenigingen
helaas) en wat binnen de kring uitgevoerd kan worden. Momenteel
wordt maandelijks overlegd over de toekomst. Er is gekeken naar
mogelijke regionale wedstrijden, reglementen per type wedstrijd,
jurybestanden, reglementen en gezamenlijke cursussen.

Schoonspringen
Ook binnen het Schoonspringen wordt gekeken naar een regionale
samenwerking aangezien er weinig verenigingen zijn. Inmiddels is
hier in beeld welke taken de regio commissie gaat hebben. Per taak
zal binnenkort bekeken worden hoe deze ingevuld gaan worden.

Wedstrijdzwemmen
Zowel  weds t r i j dz wemmen  a l s  de  kr ing of f ic ia ls
(wedstrijdzwemofficials) zullen per kring georganiseerd blijven. De
voorziters zullen periodiek overleg plegen; 1 voorzitter zal zitting
nemen in het regiobestuur. De competitie zal in het seizoen 12-13
gelijk blijven, in het seizoen 13-14 zouden aanpassingen kunnen
komen. Het plan bestaat om competities, regels, etc in één
handleiding te maken, die geldig is voor de hele regio. 

12-5-2012, Het interim regiobestuur regio 3 (kringen Amsterdam-'t
Gooi, Utrecht en Noord Holland)



Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-
kwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Open Dutch Masters
Championships swimming
te Eindhoven.
Door Corine Kalbfleisch

We hebben er hard voor getraind. In het weekend van 4 t/m 6 mei
2012 werd het bovenvermeld kampioenschap gehouden in het
bekende Pieter v/d Hoogenband Zwemstadion. De organisatie was in
handen van PSV Masters en in samenwerking van de Taakgroep
Masters KNZB. Nederland werd vertegenwoordigd door zo'n 125
verenigingen uit alle Kringen. Uit het buitenland kwamen deelnemers
van Oostenrijk, België, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Hongarije,
Litouwen, Rusland en Italië. Het was een sterk bezet zwemtoernooi.
Gedurende de wedstrijden kon men inzwemmen in het trainingsbad.
Op vrijdag waren er twee banen gereserveerd in het trainingsbad voor
de Olympische Ploeg. Zij waren aan het trainen o.l.v. Jacco
Verharen.
Op vrijdag ben ik met Michiel naar het kampioenschap geweest.
Michiel zwom 'n dik PR op de 200m. schoolslag in 3.42,3 min. Hij
werd 6e bij de H 50+. Ikzelf zwom die dag zowel de 200m.
schoolslag als de 200m. rugslag.
's Avonds waren we omstreeks half acht thuis. Op zaterdag heeft
niemand van DWT in Eindhoven gezwommen.
Op zondag kwamen Michel en Yvette mij om half twaalf afhalen
voor de derde dag van dit Int. toernooi. Mooi op tijd arriveerden wij
bij het zwemstadion. Het was nog drukker dan vrijdag. De kortere
zwemnummers zijn wat spannender voor het publiek. Het was heel
gezellig om zoveel bekenden te zien zwemmen en te ontmoeten.
Zowel Michel, Yvette als ik moesten ieder twee keer zwemmen.
Vooral op de 50 m. nummers werd er gestreden om de seconden!
Ongeveer om half zes waren wij klaar met onze wedstrijden. Met
twee zilveren medailles en één bronzen medaille keerden wij
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huiswaards na een geslaagde middag.
De uitslagen waren:
Michiel H 50+:
200 m. schoolslag in 3.42,34 min. 6e plaats
Michel H 30+:
50 m. vrije slag in 0.28,93 min. 8e plaats
100 m. vlinderslag in 1.14,67 min. 5e plaats
Yvette D 30 +:
50 m. vrije slag in 0.32,60 min. 4e plaats
100 m. schoolslag in 1.30,17 min. Zilver
Corine  D 60+:
200 m. schoolslag in 4.16,17 min. 4e plaats
200 m. rugslag in 4.05,14 min. 4e plaats
50 m. rugslag in 0.48,37 min. Brons
100 m. schoolslag in 1.54,83 min. Zilver

Zuyderzee Masters Circuit
deel 7
te Grootebroek.
Door Corine Kalbfleisch

Op 13 mei 2012 haalde Bart eerst mij en daarna Michiel af om naar
Grootebroek te gaan voor de laatste wedstrijd van dit seizoen.
Traditiegetrouw werd deze wedstrijd gehouden in het knusse en
warme zwembad "De Kloet". (25 m.-baan) De organisatie was in
handen van z.v. "De Bron". Vrij veel zwemmers waren van de partij
om nog enige punten te behalen voor het klassement. Ook wij hebben
ons best gedaan om goede tijden te zwemmen. Na de estafettes 4 x
50 m. vrije slag was de wedstrijd ongeveer om half zes afgelopen. In
het clubrestaurant werd een buffet klaargemaakt. Men kon kiezen uit
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verschillende gerechten, die goed smaakten. Na het eten vond de
prijsuitreiking plaats van de diverse klassementen. Michiel ontving
een prijs omdat hij 3e is geworden in het Allround-klassement H
50+. Ikzelf ben le geworden in het Allround-klassement D 60+. Om
half acht ren we weer naar Haarlem en we zien terug op een fijn
seizoen.

De uitslagen waren:
Bart H 50+:
400 m. vrije slag in 5.56,86 min. 3e + PR
100 m. rugslag in 1.47,74 min. 3e
100 m. wisselslag in 1.32,74 min. 5e
Bart is 4e geworden in het Allround-klassement H 50+. 
Michiel H 50+:
100 m. rugslag in 1.40,11 min. 2e
50 m. schoolslag in 0.43,59 min. 3e
100 m. schoolslag in 1.37,86 min. 2e + PR
Michiel is 3e geworden in het Allround-klassement H 50+.
Corine D 60+:
100 m. wisselslag in 1.48,20 min. 1e
Corine is 1e geworden in het Allround-klassement.

3 x Goud op de Kring
kampioenschappen
Door Michel Wigbers

Tijdens 2 lange weekenden (12 en 13 mei en 18 en 19 mei) zijn de
kringkampioenschappen gehouden in het 50m bad te Beverwijk. Dit
jaar deden Channah de Boer, Zyco van Esveld, Jeffrey Campens en
Roland Hoogendoorn mee aan de kringkampioenschappen. 
Channah de Boer (1996) en Zyco van Esveld (1999) deden voor het
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eerst mee aan de kringkampioenschappen en zwommen niet
onverdienstelijk. Channah verbeterde haar persoonlijke record op de
50m vrijeslag in 25m bad met een tiende van een seconde, door
harder te zwemmen in 50m bad. Zyco zwom de 50m en 100m
vrijeslag net boven zijn persoonlijke records. 
DWT heeft in totaal 3x goud, 2x zilver en 4x brons gewonnen.
Roland behaalde medialles bij de heren op alle slagen, behalve de
rugslag. Hij won goud op 200m vlinderslag, zilver op 200m
wisselslag en won 3x brons op 50m vrij, 50m schoolslag en 200m
schoolslag. 
Jeffrey was in zijn leeftijdscategorie (1995) de sterkste op de
schoolslag door zowel 100 als de 200m schoolslag te winnen. Ook
werd Jeffrey 2e op de 200m rugslag. 

Afsluiting Seizoen
Wedstrijdzwemmen 

Op zondag 8 juli gaan we seizoen afsluiten met een activiteit en een
barbecue. Alle zwemmers, ouders, officials en vrijwilligers zijn
hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze afsluiting krijgt iedereen zijn
herinneringsmedialle van de competitie. De definitieve uitnodiging
komt nog later, maar schrijf 8 juli alvast in je agenda en vrijdag 15
juli als allerlaatst
e trainingsd
ag van dit seizoen.
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Laatste wedstrijd DWT d1
spannend ondanks kracht
verschil
DWT d1 - Aquawaard 3-8

Zaterdag 2 juni speelde DWT d1 thuis, in het Boerhaavebad, tegen
Aquawaard uit Heerhugowaard. DWT staat vierde in de competitie,
Aquawaard tweede. De Heerhugowaarders vormen echter een
zogenaamde dispensatieploeg, met spelers die officieel te oud zijn
voor de pupillen tot 13 jaar.
De eerste aanval van Aquawaard in de eerste periode is meteen raak:
0-1. DWT slaat de volgende aanval af en bouwt dan een mooi
offensief op. Iris scoort uit een voorzet van Boris: 1-1.
Aquawaard reageert direct met een hoge bal over keepster Dana
heen: 1-2. DWT countert echter snel en laat bijna de gelijkmaker
noteren.
Na één minuut spelen in de tweede periode scoort Aquawaard uit een
vrije worp: 1-4. Aquawaard verdedigt sterk, maar de aanvallen van
DWT lopen ook vast door gebrekkig combinatiespel. Maar een goed
opgebouwde aanval kan door Milo net niet worden afgerond: zijn
lepe balletje is net niet hard genoeg. Milo revancheert zich echter
door nét voor tijd niet te aarzelen en in de laatste seconde 2-4 te
maken. Dana voorkwam in deze periode twee geheide goals van
Aquawaard.
In de derde periode begint DWT met goed verdedigend werk. In de
counter gooit Milo op de lat. Een rappe aanval van Aquawaard gaat
te snel voor DWT, het wordt 2-5. Dana voorkomt vervolgens een
zesde treffer.
Ondanks het duidelijke kracht verschil is de wedstrijd spannend.
Milo gooit in één minuut twee maal op de lat: je moet nét even geluk
hebben! Dana houdt meteen erna twee maal knap haar doel schoon.
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In de vierde periode maakt Aquawaard meteen 2-6; het is duidelijk te
zien hoe snel hun aanvallers opereren. 30 seconden later slaan ze
weer toe: 2-7. Een opvallende rol is weggelegd voor Aquawaard's
nummer 7, een snelle meid die zich al pratend ontpopt tot een ware
Johan Cruijff.
De vermoeidheid slaat toe bij DWT. Aquawaard profiteert daarvan
en maakt 2-8. Maar daarna komen de bezoekers niet meer door de
verdediging heen: Iris is een uitstekende back en maakt de
gevaarlijke nummer 13 eindelijk onschadelijk. Ze bekroont haar
inspanningen een minuut later met een doelpunt: 3-8. Voor deze
eindstand hoeft DWT zich niet te schamen.



Het einde van een tijdperk
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Pinkstertoernooi 2012 2.0

Wat hadden we een geluk met het weer afgelopen Pinksteren!
Het weekend kon daardoor al niet meer stuk. Het doel voor deze
editie was om een leuker toernooi neer te zetten dan de jaren ervoor.

Om dit mogelijk te maken hebben Pim Hendriks en Rob Goedkoop
het voortouw genomen. Sponsoren zoeken, muziek voor buiten, een
luxe buitenkeuken. Allemaal zaken die ervoor moesten zorgen dat
het een te gek weekend zou worden. Naar onze mening en die van
iedereen die geweest is, is dat ook gelukt! Samen met vele
vrijwilligers is het een super toernooi geworden. Het was een mooie
mix tussen sportiviteit en gezelligheid. Vooral voor de kinderen was
er genoeg te doen. Een springkussen en een bungee-run. Ook de
volwassenen hebben zich hiermee prima vermaakt. 

Bij deze willen we dan ook Pim en Rob bedanken. Ook bedanken we
alle vrijwilligers en alle leden van de polocommissie. Wat ons betreft
gaan we volgend jaar een nog beter toernooi neerzetten. Met dit team
moet dat zeker gaan lukken.

De clubhuiscommissie
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Uitnodiging

Demonstratie synchroonzwemmen DWT:

Zaterdag 7 juli 2012 om 14:00 uur geven de meiden van het
synchroonzwemmen een demonstratie in het Boerhaavebad. Alle
muzieknummers die ze het afgelopen seizoen hebben ingestudeerd
worden uitgevoerd. Uiteraard zoals het hoort: showbadpakken met
pailletten, de haren in de gelatine,
watervaste make-up en natuurlijk een
stralende glimlach. 
Dit is een uitgelezen kans voor iedereen
die ook mee wil gaan doen of voor de
mensen die synchroonzwemmen
gewoon mooi vinden om naar te kijken. 
Iedereen is van harte welkom !!

Onderlinge wedstrijd
synchroonzwemmen:

Dinsdag 17 juli 2012 om 17:30 uur is de onderlinge wedstrijd van
synchroonzwemmen. Iedereen die het leuk
vindt mag meedoen met een duet of een
groep. Je mag dus ook met je broer, zus,
vader, moeder, vriend, vriendin, de buren,
wie je maar wil meedoen. 
Het enige waar aan voldaan moet worden
is: een muzieknummer van maximaal 2
minuten, creativiteit, een mooie glimlach
en plezier! 
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Een jury zal de muzieknummers beoordelen en de winnaar zal
uiteraard worden beloond met een prijsje. 

Aanmelden kan t/m zaterdag 14 juli 2012 via:
synchroonzwemmen@ dwt-haarlem.nl
Vermeld a.u.b. de namen van de deelnemers. 
Ouders en andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom
om te komen aanmoedigen.

Sendenbeker

De Sendenbeker is de wisselbeker die elk jaar wordt uitgereikt aan
een vrijwilliger met buitengewone verdienste voor de verenging. In
de jaren 80 is deze beker in het leven geroepen ter vervanging van de
verschillende jaarlijkse bekers die DWT voor die tijd uitreikte. De
beker is vernoemd naar de heer A. Senden, een vrijwilliger die in de
jaren 40, 50 en 60 in totaal 27 jaar lang in het bestuur heeft gezeten! 

Dit jaar gaat de beker ook naar iemand die zich ook al voor een hele
lange periode heeft ingezet voor de vereniging, volgens mij heeft hij
dit jaar zelfs de helft van zijn eigen leeftijd in de waterpolowerkgroep
gezeten? Het gaat hier natuurlijk om Eddy Roosen!
Na 18 jaar lang binnen de waterpolowerkgroep actief te zijn geweest,
waarvan de laatste jaren als voorzitter, geeft hij het stokje aan het
eind van dit seizoen door. Hierdoor heeft Eddy meer tijd om zich te
richten op zijn gezin, waarschijnlijk zullen we Eddy niet lang missen
als vrijwilliger aangezien de oudste al snel zal beginnen met
leszwemmen!
Eddy hartstikke bedankt voor je inzet en van harte gefeliciteerd met
de Sendenbeker 2012!



Informatie
Contact adressen

Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs (voorzitter)
Charta 77 Vaart 155, 2033 BD Haarlem
tel.: 0621635215
r.henrichs@xs4all.nl
# Mieke Goedkoop (secretaris)
Zeggelenplein 176, 2032 KG Haarlem
tel.: 0681480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser (penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968

Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Yolanda Bouman
Koftjalk 1, 1991 NA Velserbroek
tel.: 06-39108782
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Mitchell Hupkens (voorzitter)
Muntstraat 4, 2034 LZ Haarlem
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop (Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
# Harrie van Geldorp (voorzitter)
tel.: 06-39107531

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
# Eddy Roosen (voorzitter)
Stephensonstraat 72, 2014KE Haarlem
tel.: 023-5258904

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Emile Schrijver (voorzitter)

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12, 2033 ZV  H`lem
tel.: 023 - 5359140

Zwem uren

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
18.30-19.30 Jeugduur
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Linda Visser

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu tel: 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag 07.00 - 08.00 uur Boerhaavebad
maandag 17.00 - 18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15 - 08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo en  Pupillen
vrijdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
donderdag 20.15 - 21.15 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.30 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
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